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Tsrtoiunk mgf ¥sitom^&SMS.

n*jm nf^kuok, haoem a meli^n hire*
f^opijl^r Computing fi?erki>^«tdLr)ek ju-
lon esi^^bc^ Am ugv inHiiixk. *ioyv a
hazoi mikic^heiyfet nieglelmt^Ken
Chaplini. A kicsik kug^kodn^k. a rij^gyok

mL'ij .^rOhogn^k" rajiM4>( Csmitlhtit l>ar-

milvan zsi^ntrib^ g^pel ogv k^5vaUa(kn3r<)
vagv kiisszpvetksret, u^y^^'^ turf naqV"
rfl npni Mines rieki mibol. S^m tpkdje,
sem alkatr^s?© nines hoz^d Magyj^r
Apple «k magyfif csodak a szd*.

mit^iigopiparban sincsenak Am ami
kf^vesiet gyArtani tud a ki^si. azr j6
pen^ait al tudjn adni Igy h^t m^gl*
i^rdapiff!^ n©k> Hogvne lenne hat erde»
mes a . nfigvoknak ' fgy HAt l^gsaflv

ndegvikrtil tudni mindent, ^zjnte rfi-

tunk malleti kazlunk cgy rovid feE^otQ
lasrt i& Ebhen olvan g^p^kat gy^rt^il
kozo^jiik. amelyakrcil tudomasurik van.
da edaraink szcnni; edrfiq nem ert&k al

a/ ^VF 100 peld^nyt. s a ko^atipvoben
nam ts igaf> fogiak.

Mar az ^ddi^iDkLi^ft 15 sok a „,5iefm»^
tunk ..tudomasunk siefJnf - Ezt a
szubjekuvitssl. s ase ebbdl eredo teva-
<leseNift kanyTelnnDk vapyunk n
SZAMAtK miirke?iiigo!%ztt^1yjival (^gyntf

valine n I Tennis?*, tesen minden blteJt

^rdi^mEn adathelyasbrt^rc. kJeg^szltes-
ra ke&zak vagyunkF Aiinal mk^bb. mert
tAbla^{»Xynk tigyes rovatsi bi£iny*>&n*i,

EgySisaryaFt a^erl mml nam iilkarwit

hofZi^lutrii megbizhatb ^datboz itj"

oka annak is. hpgy bizonyo^. a gi^pct

D mnglevoknaJ jobhan jetlamzp ^daiok I

hranyozttak

|J\{^h^r\y fi t^blAzdt j-nvataihpz kap-

c«oJodd eyv^b ndagiegyie^sunket a t^b
l^£at tneliett ol^a^batjiik.^

Oss?eg*esk^nt i^s^k gnr^ylt Bizonydra

t^vedasek tarkJtjak pss^a^llit^sunkir^t

Egv azonban biftos A sok g#p eUertero

sines ma m^§p varsony Mmd^nki tud;

adni mindcn Ij4^pc>t Hn katszqr annv'l

gyirtanan^ik, az ^Ikf^lrie A vo&zte^i

& va^ri6. Aht^lvett. bogy ualagiitliatt»a

a l^tsifdlag b^g^g^^^ kinalacbdl; m^g
mindJg ki van sijioig/ihatva £t« elfidonak

tlllkenys^tirUHetik p^ldaaJ, hgyy a gip
nif^lle mindlart jelantos ^rtektj lijepftvtiii

JK uBfiyenJ)

M(3m 16 ei iQyT A Bigkfe1e^«ghaii y|ayafiU

a va^firlot kallen^ s^okj^fiiiii. Totb
(Bmm a kev&s&bhf Kewa^iebb tipy^

nagydhti szirmkban. Raaija«ul plcsohb
is labAtrift E

A? er6s?3k hatott. Az anvag elk^sjult.
S^empontjaiml n kcjvetke/dkat

2a-.2a. Didalon kdzdit tdbf^ziitiinkba

azokdit a gepekat vittluk bo. am^lyak
mikrog^pek. s anietyekhdi TudDmiisutik
^zKrlfkt legalabb staz peld'Snv kasiult

ban Annyi orgodmenvt l*?ttunk.

hdgy olya" i.rjonii**n elkiJeauU yepekf^t
IS heveltunk a tdbMzatba, amtflyi^k

ugyan meg nerr^ jutottak el Rkkora szo-
ridfg, ^e a gyartA lohetds^geil isinefvii,

kDmnly qarancf^l vannok e kt)z*j|i sc-
rozatnak A mikfo ksieg6rifflVal kap-
csGlatban annyi magjegv^est - nam
loifon egxakt Ism^rue a kategbrianak
termilszetesen beks^rult nehany olya^i

Qfip 15 amely szerintunk mdg eppan a
hatjrasal mlkro mini kd/'itl TfibJjs/a-

Sorvezeto ~ kinek az ABC, kinek a HT, de akinek mindkett6, annak itt egy
S26t^r

Programajanlat - kompon^ljon ZX 81 -en !

Programajdnlat - ^Imatlans^g ellen haszn^ljanak .,Buvos l^mp^csk^k"-at

Hardver otietek - ha lusta nyomkodni a gombot forrasszon be ink^bb
n^h^ny pontot

Posts - egy olvasdnk ajanlatot tesz sorst^rsainak

Vallatd - kinpadon a ZX Spectrum, ^tlagosztalyzata 4,5 (fantasztikus !)

Nyilt t6r - a dr^ga olvas6 szerint dr^ga a lap

F6lg6pnyer6 - saj^t rejtv^nyunk saj^t megfejt^s^nek saj^itos helyesbit^se
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t.ift tnSff fiBgyftov^f keif kare^m a srA^

m/fog^prengetegbftn a fefhaszniii6k tu-

iafdQn4ban i^v6 APPLE USA-^kat Mun-
kat^rsuT^kn^k o munchitni SYSTEMS' 63
ktatUt^^on sikerttti Fnaf/csatfalrjia Mint
^tmandtti. ira/t ugytk t&gm^grfiga-
ti0bb ki^Wttisi damb C^/nps is^ izg^to
fs. ^k4f &gy ftam mindMnniipt swex,-

b^mb*!. f^atSasut ugy tud ok^s leant,

bogy kojtben nem vesz^ e/ vefff k^cer-
kodo kedvet a hosszabb ftiviJ, me/^^k
k^'tpcsofBttaf Sot Mtnffi tov^bb rwj^V/
emb&r^ mtnef ht*hatobb vi^topyb^ keruf
vefe, annai fnm4nytei^nehb a Sia~

ra/eni. Brzonyarit nem vefetien ^ n^v
itfm L/SA. Szep. efegatfs hartg^Asu pat
nav Nam keU njfgy /6steheiseg ho^i^,
hagy e/Qr&vet/fst/k a /ovdt A kov&tk^ti^
i^vten mag toblf f^rifSiivet h6dit meg.
mint bi^mut^Tkaiasa ^vat en. Mf pedig
add/g fs. nug STeretmtiak ^$ )iAgyak0z^'
sunk ahs^ofut rem^pytafeP. tsmcrked-
/pnk nteg vafa egy picrt koi&fcbbr^l
Szemefyas etm^pyan kufvpboi^a sxak-

^nyagokkat kteg^szitv^ rrta rof^i n ho-
¥atHaz6kat Zak Gy<:irgy

A USA. prf;]fesszionplis s^emelyi
mitagep. a hag vom^nvoktdl si>k lekin*

lyi ^zamiTQ£|Gprendfi2erek bemuLatasat
dUfiloban parnnieLertfi leimsaval szok-

tak keidtini A LISA fT^etebsn ni^m a

parameterek nundanaron tartano
lasa volt wjL APPLE r^a^ leruezom
kaifiak a lii^gfanti^snbb c^Eja. bar m^ni
majd k^sabh latni fqgi^k. ebben sem
v^lfottak Kzegvefit- A tervezolc esetunk-
hfin .,meg*ilmodtak" egy ideaMshoz

liR almukat s^keriiU h^ikailag is mey
va^^sitaJiL

Bf'vezet^skeni annyit, ho^y a LISA
rer>ds7E^rt hasfu^ldknak nem kaW am^
111 tjk a s*^m(t^5technikahq?. egy egy
alkalmsi^s megcrt^sphei 20 30 perc

A LlSA-rend$zer alapvetoen egy kep
ernvQs i^ernTm^ltiol. egy biflentyOieibo!

i es egv nyomogombbal ellatott dgbaz
kabcl ^If. A dobozkat a tervezdk ..eg«r-

nek" neve/lek A lelha^zn^lo az eg^r
nek az a^^talCapon tort^no mozg^t^^ii'
val konimiinikdl a !i2^mitdg^ppel ^ Az
..eger'' elmofditAsa az j^^ztjillapon a
keperny6n lalalhat6 kia mutalQ elmoz-
dlt^saT efedm^nyezi, Amerre huioni az
egeret, arra mozdul mijlato. A lefmi-

Az ISO World kar^csonyi szem^lyi sz^mf-
t6g6p v^s^rl^si el6rejelz6se a COMMO-
DORE 64 stker^t jdsolja. A hobby kategOri^-
ban '83 v^g6ig a plac 30-40%-^t tudhatja
mag^^nak a COMMODORE. Ez egyben azt
is jelenti, hogy ebben az 6vben tobb mint 2
millidra n6 6ves elad^si sz^muk. A kar^csonyi
versenyre azonban a tobbiek is k^szulnek. Az
,-APPLE lie", melynek forgalma az ut(5bbi
id6ben kicsit visszaesett sok 6s \6 nnin(5s6gu
szoftverrel pr6b^l erfislteni. Az ATARI uj ter-

m^kkel jelentkezik. N6gy ujdons^guk is kap-
hat6 lesz az 6v v6g6re: 600XL - 6ra: 199 $.

800XL-395 $, 1400XL-499 $6saz145XLD
- 999 %. A Texas Instruments haz^nkban Is

kaphaic!! 9S/4A ifpusu mobaflj^hez kaohau'*
p^rif^ftik Sr^nak caokkent^s^vel pr^b^l b pis-
con marsdni. £3 jan az IBM, yagy talin mdg-
aam. Bejefent&tldk, hogy b^sharangozoit mo-
deFfjukat a hobby _kat&Qiirf^jL!i - Peanyt-OT
(Magyord-t) csak jovfl aJ&J^n kesdik for-

galmaznr.

(Nem magyar-d mogyordi)

IMovekszik

^ szoftverhanyad

A mikroelektronika 6s a digitalis technika
gyors terjed6s6vef dsszhangban a szoftver-
h^nyad az elektronika minden terulet^n fo-
lyamatosan novekszik. A sz^mit^stechnika
terulet^n a kolts^gek 50-90%-5t m^r 1985-
ben a szoftver adja. s6t a mikrog^pek n6me-
lyik szotver anyaga meghaladja az alapg^p
dr^t fsl

(A szo ftver minden t szoft- ver I

)

• A mikroelektronikai alkatr^szekben elhe-
Iyezhet6 alkatelemek (ellen^ll^s, kondenz^-
tor, dl6da, tranzisztor stb,) sz^ma dri^si m6r-
t^kben megnovekedett. 1960-ban m6g csu-
p^negyelemf6rtel 1 cm^-ben, 1 970-ben m^r
ezer, napjainkban pedig m^r meghaladja az
egymillibt.

(Lehet, bogy a fekete fyuk rejt^fydt a mikro-
elektronika fefdl kelfene kozelfieni?)
m A Battede Laborat6rium szakemberei mik-
roszdmft6g6pes Rubik-kocka forgatd robot-
k6szul6ket szerkesztettek. A k6szul6k el(5szbr

optikai rendszer6vel letapogatja a tetsz6lege-
sen osszekevert kock^t. Majd a mikrosz^mitd-
g6p az 6r26kelt informcicibk alapj^n utask^st
ad a megfogd karoknak a szfnreforgat^s v6g-

rehajt^s^hoz. Jelenleg m6g r>em sikerult a ro
botnak legydzni a leggyorsabb kockaforga-
t6kat, de a k6szul6k alkot6i rem^lik, hogy si-

kerul csokkenteni a n6gyperces megold^si
id(5t.

(Mondjuk 4 m^sodpercre.)
• Dobogdk^n tan^cskoztak a kozelmultban a
KGST-orsz^gok szakemberei a mikroprocesz-
szorok alkafmaz^s^rdl. A megvitatott kozos
program kulonbozfi t^m^iban mintegy husz
magyar kutatd-fejleszt<5 int^zet 6s v^llalat vett
r6szt. Munk^juk kiterjed mikroprocesszoros
alkalmaz6i rendszerek fejleszt6s6re, szakem-
berk6pz6sre, t^vlati fejleszt^sekre.

(KGstb.)

Nagyon 6rdekes kis6rletr6l, ugyanakkor sck
olvas6nkat 6rdekl(5 Iehet(5s6gr<5l adhatunk
hfrt. A Magyar Eszperant6 Szovets6g BolercS

sz^mft6g6p-programo2^si tanfolyama k6tfon-
tos dologban kulonbozik az eddigiekt6l. Egy-
feJ(5l mindossze 600 forint a r6s2v6teti dfj. s
ez6rt nemcsak tankdnyvet 6s feladatlapokat
kapnak a r6sztvev(5k, de n6mj g6pid5t is biz-

tosftanak sz^mukra. A tanfolyam mindemel-
lett nem heiyhez kbiott, hanem Ievelez<5 rend-
szeru, konzult^cf6s Iehet6s6gekkel, s h6t v6gi
gyakorl^ssa!. R6sz[etes inform^cidk 6s jelent-
kez6si lap beszerezheta a MES2 Sz^mft^s-
lechnika 1368 Budapest Pf. 193 cfmen (Az
oktatott programoz^si nyeivek: BASIC, PAS-
CAL, LOGO. BOLERO, Sz/ANTO)

Az 1983-ban 1,23 m
mikrog6p megoszl^sa
alakul: (%-ban)
Nyugat- N6metorsz5g
Nagy-Britannia
Franciaorszig

Skandin^v orsz^gok
OlaszorszAg
Benelux ^llamok
Egy6b orsz^gok

6ra becsuft eurdpai
a kdvetkez6k6ppen

30,5

21.5

14.1

9,7

8,8

7.9

7.4
(Az egy6b kategdria v6g^r6tlemaradt egysz^-
zadnyi 6n^k. Az vagyunk mi!)

Az IBM szem6lyi sz^mit6g6p6vel kompatibilis
mikrog6pet fejiesztettek ki Kfn^ban. A „Nagy
Fal-100" elneve26su g6p Intel 8080-as mik-
roprocesszora 6pul-256 Kbyte t^rol6 kapa-
cit^su, 2x320 Kbyte - hajl6kony m^gnesieme-
zes t^rol6val rendelkezik. ^rdekess6ge, hogy
kozponti t6rol(5 kapacit^sa 1 Mbyt-ig bfivit-

het(5.

(Nagy fal~at)

«byi0 fUiltU: 8 bilbil rnflm^Sria- ..*flV»*a

• fhikr^proe««i»)r jCHlP): 3 mikfDjiSiJ J*IJ;a" ^ o&pi mnkod6si4l ^ez^ilfl mm^kW Brsmkar
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kor fefut szoveges infdrmactok, alul

6brak tslalhatok. ezaket g fejIesztDk

..ikonok' -oBk nevezik. Ha oz ,.egerke"
stigkseget^el a mutatat racsusrtatom
«»konra, akkor ,,kiv^lB5Zt6diH."«

ken uiasit^snftk vngy ^>tesit^sokn^lk fe*

l43lnak meg. Sjtoval kivalasztom a v^gre-
hfljt6 futikcidt is megnyomom ar
..&Ber&n" l^vft gtjmbot. A funkoid tf^g-

rehaic^dik. A. fotan latKat6k ures
k^parny5n t«iaihato ^.tkonok" 6s e v#g-
fshajt^s egy fizis^, A kiv^faaziott furtk-

ci6 v^gr^hajt^sa azzal kezdcid^k, hogy
a kiSparnyoFv egy ,,ablak" nyrpik. Az ab-
lakbun m«nuszerOen yj{ibb tkoriqk M-

faladat megolddsahDz. Az ujabb ikon
krv^lasrt^&a 9redmenvezhc>:ii peidaul
egy tdblazat me^leVcti^s^t, ha az eves
termelder eredm^iiy«inkr5l keazitunk
boszamoldt. KEtpltve a t^bli^zalot

ugyancsak az ,.egerk«' segFts^g^vel
k^f^ertjuk a tabl^ZBt graf^kLiS nuegjefe-

r>it^^©t A ..GRAFFKOlSt" sz6 kivalasz-

T^^a egy ujabb ,.etlapot' amdmenyez.
H^eh lafal ha t6k a ^ehets^ge^ graiikai

iTif^gDldasok bfokkdiagram, kordiag-
. stb. Ha ezt in k^v^lasztottuk.

T^ftadhatjLrk ajt abra mereteFt. felira-

toza^t. ^niyekora&i m^d^at stb A meg-
felelo ikon hatas^ra a kepernydn egy-
szarre fatbatn paldiul 3 tablazat 6s «
kordiagram E^utin a kepernyci tarial-

mat tarolhatjuk, hajlekony i/agy nierev
lemezen^ kinydmtatbatjuk v^agy x6r6t^
hetjuk

A LISA rands^crhe; bal anally modon
mukodtDtheid afka/ftm^Oi propram-
rendszer keszult A LfSACALC kuldn-
bdfd sz^mit^^i niyveJetek elvt^gzAaeb^n
$ogit. p lisADRAW az irodai munkak
$ordn oJ&tbrbe kerulo rajzalAsi felada-

tokat tehmogatja. a LISAGflAPH komi)-
lex adatokal iranszfDrmal gr^fikai for-

m^ban, a LISAPROjECT tervezi^i Fd-
adatok megold^sahaz nyujt ^egkt^^get
a PERT tecbnik^i alkgimazva. a LfSA-
WRITE szauegfdlilolgoiro randszer 6a
vegul a Ll'SAUST kulonFele inform^cidk
Nstdza&ira szi^f^iil.

Wehan y hagyo m^n yofi oBszehasonlitd
ad at a LISA-rendis^^rrdl

;

Pfocesszor: MC (32/1§ ba)
K6zpont4 lar 1 Mbyte RAIVI/t0 Kbyte
ROM
Penferiak

% 2 hajr^kony lemezmeflhajtd egyseg
he6pitve a g^jjbe 2' B&O Kbyie kapa-

• 1 WincheEter techi^oldgiava! mGkbdfi
un, ..ProFile disk 5 Mbyte kapaci<
t^ssal

# C Itoch vagv Ou^me lipusLi speci^Fi-

san atslakitott nyDmtat6k

PfogramnyeJvak: BASIC. PASCAL.
COBOL ASSEMBLER
Jelanlegi ^ri ^

Oj fitoiofi^roi irtunk Zak Gyorgy ismer-

tetd/enek bevexetesek^nr f^as. Jtx sf-

muit honapoktan tort^nt^k 15 azt tg^t-

zofjikk, nem titfi^s A Time m^g^rJn
Cikke fs ezi tippeti s jau6 0v .'i^oftver-

dfvat/Sftakr Az ..dibfak". Jihogy ak neV9'
zik a£ uf ir^ftyzatot. egvre tnhh r.4g kh
nafat^bun foglaf tfi rantfos he/yet A k^t
fi^py, €i Microsoft ifs a VisiCorp kozut

efobbt mSr beniutitfort egy ahtsk-
nyttogalo pfQgrarfjt:sf?magat. atttefyftek

pmcr^ dot^s^t tavaszr^ igetih A Visi-

Corp dec&mb&rrB ig^rfe & premier t.

Aiut^n tn yan a Commodatt*. f£rre
annat is tnk^bb mU ke/f figy&fnunk,
men ebtd/ a g4pbQt takinteiyES merty-
ttyis^g dofgozik hai^nkban isJ
..MAGfC OESK\ az^z vardzsa^Tfaf
n^vO programjuk is 6rr» a ftforofiara

^piif No. es term^szst^Sffn az WM
Qk iS bcii/ft*>k m^r atrak/vyirog&t6k
sor^ha

Amfkof i^j ftioxi^mt emi^gmltmk. am/kor
ebben se/t/uk a tegkojefebbf fovSt,

^^t is horzs kett t^nmtnk. bogy ez *z
egesi nem /s u/, A 4 eiso .yei^ktronikos

eserer ugyaith mar & hat yanas ^vek
korepen fi-jfe^rtette ki egy it Stanford
Beseitfch fnt^zeibQn do/gozo kutatd.
S az efsS i/yetf tipasu kesxterm^kat m4g
}98f-ben y/tie piacr^ a Xerox cag
Star n^yyni. Ainim ai funni szokatf.

m^gsem nekik /att te a dofog. hanem
az Appie oak e5 konkurrenseinek. fBar
a bir^h szurmt a USA ri&m v^ftotta bv
a hozz^ fuzott uzfeti remenymk^t. e/^d-

sorban magtts dra. yafamint a gyenge
marketmg munkn miatt }

futurol^gtai ef6re/efz4sekre faponk n^m
vaffatkozik. m^gis ugy tiintk, *wni keif

nagy h4tarsag Mwi. hogy eg^rfQs/^st
v4gazzunk Afos, dpy gandoi/uk. hogy
Miki eg^r ur**/?. 3 vitSghimvyet szerz^tl
apro n^gytAbu r^gcs^t^k sz^m^ kettore
novekszfk, s ei a mAsodik s szimito-

g^p eg^rk^re tesz!

' J_



OH,EZEKAMAS]EAR
MIKBOSZAMtTOG^FEX!

A BiT'LET cfmoldaldn kozolteken kfvul

a hazai mikrog6pekr6l keszitett tablSzatunk-

hoz meg a kovetkezS megjegyz^sek kivan-

koznak.

1. A mikroprocesszor tipusanal tbbb helyen

szerepia U 880 a ZBO-nak az NDK-ban,
az SzM 601 pedig a Motorola 6800-nak
a Bulgciri^ban gy^rtott funkcion^lis meg-
felelSje.

2. A megjelenit6n6l ef<5sz6r annak csatfa-

koz^sat jelezzuk (be^pftett vagy kuls6).

Az els6 szampar az alfanumerikus, a m^sodik

pedig a grafikus felbont^s pontjainak sz^-

m^t jeloii.

3. A hajl^kony lemezes taral6nal az e\s6

sz^m a maxim^lisan csatolhat6 t^rolok sza-

m^t, a m^sodik a lemez kapacitcis^t jeloli

kb^jtban.

4. Az rubrlka egyik legtngovanyosabb te-

ruletunk. Igyekszunk koyetkezetesen csak

az alapg^p ^r^t kozotnt. Am ez nem mindig

sikerui. Vannak ugyanis olyan g^pek, ame-
lyek nem kaphat6k csak bizonyos ki^pites-

ben. Raadasul az arak gyakran valtoznak

IS,

5. A megjelenes 6v6nel sem mindig tudtuk

eldonteni, hogy az els6 peld^ny megjeiene-

s^t kbzbljuk-e, vagy a sorozat elkeszultet.

6* V^gui, de nem utols6sorban m^g egy-

szer szeretnenk feihivm olvas6ink figyetmet

hogy minden hitelt 6rdemi6 megjegyzest
kiigazitasi igenyt szivesen fogadunk. (Es

teljesftunk is.)

Futottak meg: (Cimunkkel senkit nem ki-

v^nunk megserteni!) Alabb felsorolasszeruen

kbzbljuk azokat a gepeket - gy^rtc5val -

amelyekri5l tudom^sunk van, de ismeretemk
szerint nem 6n6k el a szciz p^ld^nyt 1983-
ban.

AIRCOMP32 BOSCOOP
COMPUT 80 Sz^mit^stechnikai 6s Auto-
matiz^l^si M^rnoki Iroda GMK Budapest
Szemlohegy u. 8. Tel.: 287-997

EMU-11 KFKi

FLOPPYMAT-E V1LATI

FLOPPYMAT-I VILATI

GD-80 MTA SZTAKl

MFB MTA SZTAKl

MOD-81/M MEDICOR Belkereskedelmi

Osztaly

MOTRA Szekesfeh^rv^ri GMK
N 68 Neh^zvegyipari Kutat^intezet

(NEVIK) Budapest Pf. 21. 1052

NE 657 KFKI

NR-4101 KFKI

NR-4104 KFKI
ODT-62 ORION
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Fontos er^ny a rugalmassdg.

(ZseniAlis kdzhely - kdr hogy

nem mi'taldltuk kU). Amikor
HalAsz Pdter jelentkezett

szerkesztds^gunkben, hogy

lenne egy ajdnlata a Sor-

vezetd szdm^ra, ugy gon-

doltak, hogy sem a szerzdt,

sem a Sorvezetot haszndld

tan^rokat nem bdntjuk meg.

ha ezDttal meg^llunk Koltai

Mdrta sorozatdval egy szusz-

szandsnyi idore, s helyette

ezt a vdlem^nyunk szerint

nagyon hasznos anyagot ko-

zoljuk.

A koz^piskoldk egy rdsz^ben

ABC 80 tipusu 5zdmit6g6p

van. Ennel Idnyegesen tobb

helyen viszont a HT 1080Z

dolgozik. Olyan suli is akad,

ahol mindketto megtaldlha-

t6. Az iskoldk resz^re k6szi-

tett oktat6 programok is hoi

erre. hoi arra a g^pre k^szul-

nek. Mdg sorolhatndnk in-

dokainkat, a I6nyeg az, hogy

gyakran okoz gondot egyik

g4pr6\ dtszokni a mdsikra.

egyik g6pre megfrt progra-

mot dttenni a mdsikra stb.

Ebben a munkdban Jeienthet

nagy segftseget az aldbbi

kis sz6tdr, amelyben megpr6-

bdltdk a szerzok - Haldsz

P^ter, Tdrok Turul - ossze-

foglalni, s egym^s rnell^

tenni a legfontosabb dolgo-

kat. Az esetleges hidnyossd-

gokra k^rjuk, hogy hivjdk fol

figyelmunket

!

(Megjegyezzuk. hogy a szer-

z6k nem t^rtek ki a BASIC-

ndl ,,alacsonyabb" szintu le-

hetdsdgekre - POKE, USR,
CALL stb. Mert ugy gon-

doltdk, hogy akinek ilyesmin

jdr az esze, az mdr tul van

az alapokon, s maga is el-

boldogul a k^zikonyvek vild-

gdban - folteve, hogy vannak

ilyenek.)

JELIVIAGYARAZAT:

ez a lehet5sdg hidnyzik

— erre nines szuksdg

nagyjabbl ugyanaz, a pon-

tes haszndlat a g^pkonyv-

bdl olvashatd ki

^ helyette egy egyszerO be-

tdtet ajdnlunk
'

SCHOOL
.

SCrVUESETI]

SZAKKOROKNEK!

ABC ao

LOADCAS: -

y —
SAVE n^v ^
LIST n^v
RUN n6v
MERGE n^v
CHAIN
TRACE '

NOTRACE-
SCR
REN
ED =

PARAfViCSOK

NINCS
idezojel

VAN

HT loaoz

CLOAD
CLOAD?

-CSAVE ,.n6v'

BA&fC-bi^vii^s

nnaga a javit^s

nagyon elter

ABC BO

RETURN

VEGVES APftOSAGOK

L.SYSTEM
- CLEAR n

HT taaoz

'kozlendo v^g^t jelzo billentyu NEW LINE

f£HlFT,'4)

PRINT helyen
— hatv^nyoz^s - 1 lefenk meg

24x40
72x80
;CHRa(1l
SETDOT V, U
CLRDOT V, U
DOT {V, U)

; CUR (Y, X):

; CHR (151)

; CHR U (135)
RND

- stnngek
"k^pm^ret (karakter)

— k^pm^ret (pont)
" k^perny^torl^s

tf[)
REM vagy

' $

ABxMB
CLS

SET (U, V)

RESET (U, V}

POINT (U, V)

(Y-1)+X-1,

INT{RND * N + 1)

RANDOMIZE
LOGIO(X)
DEF FN
STRn(fNP(56))
GET A D

RND
- RN
RAND'

10 AS - INKEYS: IF AS -

'LOG(X)/LOG(10)
y
INKEYS

THEN 10

(KEVtSBE FOWTOS) FIWOMSAGOK HT tO«OZ

INPUTLINE
RESTORE n

ON K RESTORE
I

1
PRINTUSING

^DEFINT, DEFDBL DEFSNG, DEFSTR
L

ERRCODE

S PAC En ( K )
—-~

—

NUfVlC(V)
ADDD. SUBQ MULQ DIVn,COMPn
INSTR (K%, AQ , BG )

30 IF K + J

y

A XOR B
A IMP B
A EQV B

^RROR
y

STRING S(K. " ")

CHR${K + 192)
STR$(V)

' y

10 I = 0:K - 1 :J - LEN (B$)
20 IF MIDS (AS. K, J) - B$ THEN I

= K RETURN
::LEN{A$)THEN K - K + L:GOTO 20 ELSE RETURN

-CDBL. CINT. CSNG
MEM

(A AND NOTB) OR (NOT A AND B)
NOT A OR B

(A AND B) OR NOT (A OR B)

jiffmini MfUmill 111 J OKEHBEfl



IVIAr a FTiegjelendst - ugyanis BIT-LET-unk 1. sz^mdnak megjelen£s6t -
k6vet6 mdsodlk napon meg6rkezett az elsd ilyen tdmdju levdl, Utdna m^g
tobb kovette. Olvas6ink kozul sokan k6rt6k - l^sd POSTA rovatunk
hogv kozbljiih. hogyan lehet a ZX 81 -et zorejre, sdt zendre birni^M6g mieldtt
szarz6 ut^n kutattunk volna, megkeresett bennunket egy 78 4ves fiata'
ember Uzonyi Tam^s, 6s felajdnlotta kdzldsre zenei programjdt. Mint
mondta. 6 maga ugyan nem zen^sz, de taldn m^gis jdl halija, hogy tisztdn
szdinak a hangok. Kdrddsunkra azt is elmondta, hogy a program alapjdu'
szolgdIA otletre a YOUR COMPUTER cimu lap egyik tavaiyi szfimfiban
bukkant rA. Nosza, megkdrtuk Tamest, hogy g6p6vel da programjdval egyiitt
keressen fol bennunket, s mutassa be a m6gnriutatand6t. R6vid As hangos
kis szerkesztOsdgi szednszunkon - amint az a kdprOl is IMhat6 - kelJemesen
elkompondlgattunk. A program ktt/rta a felhaazndt6kat, Igy hdt ligy d6n-
tottunk, hogy mehet.
Tamdst m6g megkdrtuk, hogy p6r mondatban mutatkozzon be az olvas6k-
nak. A budapesti Eotvos Gfmndzium IV/d-s didkja, k6t 6vo kezdett progra-
mozni. ABC 80-on tette meg a kezdA I6p69eket, majd tavaly nydron kapott
egy saj6t ZX 81 -est. Azdta azutAn ez a legfontosabb program. Programozds,
javftis, fejiesztds, sfit mint efmondta komoly munk6ja is akad m6r, a csal6d
egyik ismerOsdnek kandidfitusi disszertAcibjdhoz fi v^gzi az adatfeldolgo-
zhst. Aj jdtdkkorszakon teh6t m&r tul van Tamds, s komolyabb feladatok
ut^n n6z. Pdlyav^lasztdsdt is bizonytalannd tette az lij szenved^ly, ugyanis
kdt 6ve mSg hat^rozottan tudta, hogy dpltdszm^rnokire jelentkezik. Most?
Most inkdbb a szdmft^stechnikQ fdl6 kacsintgat. Ime tehdt minden ZX 81
tulajdonos egyik aprd ordme, a zen6t6 ZX programja:

^^bszn^lhatjuk. A g6p megsz^laltat^sahoz a „M1C" kimenet jel^t kell

feler6sitenf.

A program g^pi k6du, n^h^ny BASIC sorral kiegeszj'tve. Elkeszit^s^hez

felhaszn^itam egy ZX 81 -re irt hanggener^l6 szubrutinT. A g^pi kddu

r6sz betolt^se az 1. sz^mu program futtat^s^val tbrt^nik A betoltO-

program el56 soraban a REM ut^n 356 karakter ^M. Ezt a programot

futtatva irjuk be az I. sz^mu tcibl^zat hexadecim^lis sz^mait egyenk^nt

vagy csoportosan. NEWLINE-nal elvalasztva. Az utolscf) sz^m beir^sa

utan egy S-t irjunk. ezzef a program le^!l. Ekkor kozveTlen parancskent

irjuk a kbvetkezat: POKE 1651 0. ^.

1. program

1 REM ZZZZZ> . . Z1
i0 LET R* = ""^

1?=^ LET X" 165 14,

IF A1 = '^S'' THEN ^PP:
IF RS-" THEN ir4PUT B% - ^

^© LET X5=.X*1
60 SCROLL ^^0 PRINT ft* < fTp Mi i *'i f^*;

LET R$=r^tf3 TO J
^

9© GOTO P0

4 TABLAZAT

0E: SI 14 OA
DB DO

c»
OS CD 0-7 7E FE ID
BD 4-0 4E 06 00 ES
09
CI

7E E4. 40 CD BP
DB 67 PF DB 8C

6F B7 ED CS ©-a 4(3 C5
R@ 40 CI ^1 FP

ai 00 £D ^3 40 ES
CD D& CD

EFEl HD 32 30
SI

ED 42 30
C9 E3 00

Ezutan a programot a 10 sorrel kezdve toroljuk ki ^sgepeljijk be a 2

sz^mu programot Futtassuk az ujonnan beirt programot es irjuk be a

IL t^bl^zat szamparjait Ha keszen vagyunk, irjunk egy ezzel a

program megail. Az igy efkeszull programot a GOTO 200 utasitassal

rogzitsuk magnrtszalagra. A felv^tel befejezesG (es kes6bb minden

beolvasas) utan a program automatikusan elindui. Csatlakoztassuk

az erfisitdt

'

A billentyuzet also ket sora zongorakent haszn^lhat6. egy okt^vot fog

^t. A SHIFT egytdeju lenyom^s^val minden billentyu egy okt^vval

magasabban szol A zen^lO program az 1 -es lenyomasaval magSII, i

GOTO 150 utasit^sra ujraindul.

A klaviatura felsa k6t sora a 2. programma! Tetszes szermt hangolhat6.

6s az als6 k6t sor megv^ltoztathatd. A 2. program inputjak^nt szerepl(5

bill€ntyuk6dot a PRINT CODE utasft^ssal kaphatjuk meg. (PL PRINT
CODE „A" 38) A hangmagass^g 1 -t^l 255-ig viltozhat, a legm^lyebb

hangot jelolt a 255.

2. program

RND^ftRNDPT
ajBREM LH_JE "T ? 7 =P 5 ,N

=£1?STR$ LH ^ /'i£U
? -is«r"?lJ< -£'?H GOSUB PITRB iRNDUf^L
gKNDiST TflN S COPV " :^OSUS_T 3
LOU RN L -r* -' ;

" ^ r; K Tj P V* L r i ^ =k i 4£> t

=i F^ETURJi LN 1 =RND LPRXrJT £3 QQSUB
LORD TRN E SLQU PNDR GOSUB P

IK CLS Tfir
'rZRND? 77r

OP
Z:ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ2ZZZZZZZ
IZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z2:ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ7ZZZ
ZZZZZT-TZ-TZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

40

S3

PRINT BXLLENTYU KQDJR'
IMPUT
PRINT R

INPUT B
IP E=0 THEN STOP
F=>OK.!

1&0 R]HiND iL=iw ^p,t^^±
1T0 5TOP
-30 5RUE "'SZINTETXZRTOS'^aao GOTO XTv?

u. tablAzat

0

A BILLENTYO A HANG- A BILLENTYO A HANG'
kOdja MAGASSAG kOdja magassAg

63 255 27 127
56 24? 25 114
61 227 49 114
41 214 228 107
40 202 15 101

59 191 24 95
44 180 226 90
39 170 23 85
45 161 216 80
51 152 19 76
47 143 22 72
50 135 18 68
14 127 21 64
48 127 26 60

225 120

^1 U AM



igazSn nehez dgJogra v^llalkortunk. amikor efhrn^roztuk, hogy ker^-
cionyi ajand^kk^nt egy rovid kis i^t^kprograrnDT kozJunfc majd a
2X Spectfumhoz, A do log n©h^i^s6gdT tudja folm^mf igaz^n, aki
ism eri a Spectru/nhoit kaphas, s ily mddor fegaldbbis a I egmeg-
£^^llottabb gyujiak koribcfn n^iunk foJfejhet^ j^t^kpfogramokat-
Egv-k cseJesebb mint a mfistk, raad^^ul a g&p grafikus leh&tSs^geit is

d lagmess^ebbmenrtkig krhaszn^JjSk ezek a ..proff" j^t^kok.

Sajnos bele kellett torSdnunk, hogy mi legfeijebb j6 amat6r munk^t
tudunk folkin^ini.

Nem IS a megvai6sithat6s^ggal voJt a baj, hanem a zseni^lis otiet
hi^nyzott. E[6sz6r ugyan korcsolyas t6lap6k cik^ztak az agyunkb^
meg Horatius ujabb kalandjain tortuk a fejunket de v^gui is gy(5z6n'
a harcos opportunizmus. s egy kev^sb^ l^tv^nyos, de kivitelezhetfi

otIet megvai(3sit^sa meiiett dontottunk. Kovettuk a hazai j^t^kipar

]6\ bev^lt iranyzat^t, s egyszeru, de nagyszeru logikai j^t^k kidolgozA-
s^vai biztuk meg Kirdly Zolit. (0 az, aki ei6z6 sz^munkban kozolt
tanulm^nyi versenyprogramunkat is irta, s akit e\6z6 sz^munkban
j6csk^n oregitettunk. Azt irtuk r6la ugyanis. hogy 8 6ve v^gezte ef

a koz^piskol^t, holott csak 7 ^ve kezdte.)

J^t^kunk a j6l hangzd „bCv6s Idmpdcskdk" nevet kapta.
L^tszdlag nagyon egyszeru feladat ef^ ^Ilitja a j^t^kost, a gyakor-
laci prdba sofan kideruf. hogy nem is olyan konnyu dolog n^h^ny
l^mpacskankba eletet lehelni.

A j^t^kosnak eiaszor arra a k^rd^sre keli v^laszoinia, hogy .,a"
vagy „b" varifinssal akar-e j^tszani, („a" .,b" je!ent^s^r<5l k6-
s6bb) Majd azt keli elhataroznunk, hogy h^nyszor h^ny l^mp^csk^t
akarunk kirajzoltatni k^pernyonkre. (A hosszabb oldalon 2-15,
a rbvidebben pedig 2-10 kozott lehet ez a sz^m.)

Dontesunk alapj^n a k^pernyfin megjelenik az ^Italunk v^lasztott

sz^mu l^mp^cska. Kozuluk egy sem vtl^gft az indui6 ^If^sban. Fe^
adatunk eppen az, hogy valamennyibe Eletet leheljunk. Ez a kovlj
kez6k^ppen tort^nik. A g^pen \6v6 negy nyi'l (5,6,7.8) billentyuje

segits^gevel b^rmelyik l^mp^csk^t kivalaszthatjuk. A kiv^laszT^st

az mutatja, hogy a megfefeia f^mp^cska vfllogni kezd. Ha hefyben
vagyunk, semmi m^st nem keli tennunk, mint megnyomni a SPACE
vagy az 1 -es sz^m biilentyOj^t. Erre azonban nemcsak a kivSlasztott

l^mp^cska gyullad meg, hanem - s most kovetkezik az ,.a" .,b"

vari^ns jelent6sdge.

„a"jat6k eset^ben a kiv^lasztott l^mpa fuggfileges, valamint
vi'zszintes iranyu szomsz^dai is meggyulladnak. Teh^t a belul l^vfi

l^mpakn^f ez onmag^n klviif m^g n^gy szomsz^dot, az a\s6 6s fefsfi

sorban Ievc5k eset^ben pedig h^rmat-hirmat jelent. (A sarkon 16v(3k-

r\6\ csak kettot.)

„b"jdt6kban azonban egy fokkal bonyolultabb a helyzet. K^pzel-
juk el, hogy a t^glalap alaprajzu j^t^kmez5 szemkdzti sz^Ieit egym^s-
hoz hajlitjuk. Olyan az eg^sz, mint egy ijsz6gumi vagy aut6bels<5.

Ily m6don teh^t a sz^fen I^v6 l^mp^cskaknak is mmdig n6gy szom-
sz^dja lesz I (Erre szokt^k mondani, hogy ,,hopp^ !").

Ez igy onmag^ban m^g nem tenn^ tul neh6zz6 a j^tekot, csakhcgy
amelyik f^mp^csk^t meggyujtottuk, el is olthatjuk. Ha ugyanis olyan

'^mpa van a kiv^lasztott ^s szomsz^dai kbzt. amelyik nn^r §g, akkor



7 FOR X-© TO T: i=^H*^D R^S.,©. P

6

XT I
l«a LET ©0=er UeT .0r i^iTT B^-

XS BORDER eO: PftPER ^R: ©RXSHT

J TNT IftTTR iC *H^^< ,&+H*VJ y

^ * as IWK 33 t PFMf^T l%T 1 i5 , ? J
" BO Vfi

ftLT OZBTXi^I . RKRR3:^ UATS^*^N I"? " , ^$
32 IF RND Z^O'a ' fiND

ZS^ > HND Z$ ':>" b*'' THEN GO TO 3
01

3S LET P-ej '*i=l HOS3Zi=lBB
DliDfiW7 " ; O » ^ GO SUB - TP < 2 €s

R ©>1S THE-H M TO 3S

4© INPUT "A R6UJD&eS OLDBL?",P
GO SUB TBO xr Ov2 O>10 TH

,rH GD TO 46?
4.5 LET He^INT E3£ypl ; LET S^IS-

tP*^lJ yH*M
S0 LET NfclF'JT Ci^^yOt ; L^T €^t^-

5S GLS INK Si: FOR X^± TO P
POP J^l TO Q
60 PRINT J^T 04^M*4J .e^^M*!; " Ji

^KT -J, hfEXT r. LCT C>C = 1 LET Or =

1
60 LET O^FN MCCX,CYI: INK O; P

f •

TB LET R*^2NKE"rf: JF R*-" THE
H GO TO 70

75 Xf^ R*^*'F* DR R*tf r ^ THEN eo
TO
00 IF Rf = " " OR R* = "l" THEN C3D

TO see
as IF OR Rtf ^' S" THEN GO

TO 70
9© PRINT RT CXil-H+C,eY*H4^B/-' **

CIS IF RS^"^'* fl^*^> CV>1 THEN LET
CY=CV-1; GO TO
i00 XF R* = *'e" RNO CX^Q THEN LET

SO TO ^ , „laS IF B*="7" HND CX>1 THE^N LET
GO TO ^5

lia XF R$="e" RND CV <P THEN LET

lla GO TO S5
©90 INPUT "ELOLRCL RKRROD KEZD£

Nl?*",Rg: If R$Cli=£"X*' OR R*C1J--^
i^' THEN GD TG SS
S05 INPUT "RKRPSZ TOUABS J^TSZTR

NI7*',R*: IF H^CIJ- T" OR RS f ^>
THEN G0 TO

Sie BORDER V: PRPER 7: BfilGtrT
' XNUETRSE 0J INK 0: CLS : 3TuP

L^ET xiii=cx LET yaaj^cx: L
E-T X(3)=CX. LET Xi4.i=C:X'lr LBT X

©as LET ytJLJs^Y: LET Y fS ) =iCV + l

:

LET Y C3) =Cr/~JL: LET Y 14.3 Y LET
y IS* =CY
618 IF Z^^*'R" OR i'$ ="a" THeN GO
TO _Sa0 IF X litJ tl THEN LET X =0
^35 IF X ISJ >0 TH^N LET X 1
e3© IF V fS) >P THEN LHT Y ^1
S35 IF y r3J 4l THEN LET Y 13) =P
637 FOR 1^1 TO 5
S3S XF XtXy<X OR Xil}>Q OR YfT.i
il OR YfXl >P THEN GO TO S4-1S
E4.e INK 31+3a-FN g fX ( , V f 1> J :

PPII-ir RT X Ml *N+G,V^CI^ '
^

&d.s ne:<t I
FDR 1^1 TO P; FOR U^l TO O

BG^2? IF FN U«\J,I>i>S2 THEN GO TO
6S
e70 NEXT Jr NEXT X
6S0 PPJNT Jim S3* FL^^SH I , AT ai2r

'-?R^^TULf^^-OK, SlKERdLTrr f

©90 GO TO 505
^£^0 IF LEJi \3S=TS> OR L£:N B^>^ TH£^

TO 710
.1 LET C* 0'* ^^3 $J rLE-T'f TQ

70S IF PNC' " b-

^
-0" i^t4£> DtCSi THEM LET

iLi" IF Pi!^0 THHN ©a TO 35
-^^^ i^a TO

aauE ' tajfcpa-' lime 5

az bizony elalszik. A i^mpicsk^k teh^t mindig az ellenkez6jukre

vdltoznak.

J6I p^ld^zza a j^t^k I6nyeg6t az itt I^that6 h^rom k^perny<5fot6.

Az 1. sz^mu alaphelyzetbdl indulunk. Amint l^tjuk a bal oldali 15m-

p^csk^nk kulonbozik mindegyiktCI. Ez jelzi, hogy ,,51" v^lasztottuk.

A 2. kdpen l,^thatjuk, hogy mi tort^nik a SPACE gomb megnyom^sa

ut^n az „a" j^t^kban, s a 3. k^pen pedig, hogy mi a „b" j^t^kban.

A kivilasztott l^mp^csk^k szomsz^dai kozu! az, amelyik vil^gitott,

elalszik, amelyik pedig nem volt meggyOjtva, folgyullad.

Tudjuk, hogy nmcs es^lyunk a Rubik kock^val versenyezni, nem

val6szfnu, hogy i^mpagyujtogat6 vil^gbajnoks^gokat rendeznek

majd az 1984-es f§vben, de azdiT rem^ljOk, hogy oivas6inknak oko-

zunk egy-k6t ^Imatlan 6jszak^t a j^t6k kiismer6s^vel, a c^lravezetS

m6dszer kiokoskodasaval.

A program befrasahoz k^t rovid haszn^lati utasftas. Az egyik. a fekele

feh^r tevt^vel rendelkez6knek sz6L Javasoljuk, hogy a jobb l^hat^s^g

6rdek6ben a 10-es sorba B0 = 7, PA = 0, BR-0, Sl-4. S2 = 7, S3 = 7

adatokat irjak be. A m^sik apr6s^g az ekezetes betukkel kapcsolatos.

A program b^g^pelisekor mk hel^etl grafJkua ijz^mm6dfaflri az

adott bfltu &koZ6t n^lkuli megfatelfli^t kefl bovinnue. {PL Cl helyett

U-t). Bar ez nieg a program beg^peiesekor U betunek fog l^tszani

Futaskor U bctu fog feltunni a kepernyon.

Es m(^g egy Tudjuk, hogy nem sz6p ilyet felt^telezni o[vas6inkr6L

de ha megis fol akarj^k adni a jatekot. csak nyomjak meg az „f"

billentvul Mtre a gep mcgkerdezi majd. fiogy akarj^ik-G elolrol kez-

doni. Ha igent valaszolnak, akkor ugyanazt a mczot kapjak vissza

kiindul6 helyzelben, ha nem. meg mmdig k^A lohetrjs^guk van. Vagy

jj adatokat adva folytatjak a jat^kot vagy elmennck ink^bb aludni.

Sz6p dimokat I

Import mikro- 6s miniszdmitog^pek
^rt^kesft^s^hez keresunk
az adott gepkategoriSk ter^n
gyakorlati ismeretekkel
rendelkezo muszaki
6s kozgazdasdgi v6gzetts6gu
szakembereket

!

Szervizes 6s kereskedoi
gyakorlattal rendelkezgk elonyben

!

A feladatok vegrehajtasaban
nagy ondNdsagot biztosftunk/

Jelentkezes irasban
szakmai oneletrajzzal

a SZAMALK
MARKETING
FOOSZTALYAN
Budapest XL, Vahot u. 6.

1502 Budapest 112. Pf. 146.
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RUM ZX 81 SPECTRUM ZX 81 SPECTRUM ZX 81 SPECTRUM
T^vkapcsold

ZX-es korokben a kozponti X6ma Jcgtobbszor a g^p bovithet^sege.

A most bemutatott kapcsol^si rajz egy ketbites output port, mellyel

k^t magnetofont (vagy barmi m^s kisfeszultsegu fogyasztdt) lehet

a programunkbol ve^erelni. A kapc5ol6e!emek miniatur 9 V-os relek.

A kazett^s magnetofonok t^vir^nyit^s^hoz m^g a legolcsdbb tipusok

is megfelefnek,

Az output port a CPU sfn^n, a 1 27-es port-cimen ta!^lhat6, melyet a

ZX mukod6se kozben egy^bkent nem haszn^l.

ZX 81 eset^n a mozgatashoz egy otbyte-os g^pi k6du programr^sz

szuks^ges, mely a szokott m6don (l^sd BIT-LET 1. sz^m) az els6

REM sorba kerul. K^t utasft^st ke!l ezutan hasznSIni, ha meg akarjuk

v^ftoztatni vez6rl(5nk cillapot^t:

POKE 165l5,x

RAND USR 16514

Az btbyte-os program decimciiis ^rt^kei:

62 0 21 1 1 27 2?fl

SPECTRUM-n^l egyszerObb az ^letunk:

OUT 127, X

Ha X erteke 1. 2, 3, akkor rendre az elso, mcisodik vagy mindkettfi

magndt bekapcsoija, vagy X lehet 0, s ekkor mindegyiket kikap-

csoija sz^mftdgepunk.

Kozreacfta:

Rauscher Attila

^^Toke/etes program nincs^

csak m4g nam talaitak meg

a hibat benner'

VM\6 Fernnc 17 «ve$ bjIi^I dl^lt, ahogy Jrja. ZJC 81-es«n dol-

.. Totjb prott^mQni isief\n& Az egytk * g4pf *d€f. {£x mmg^me
egy ctkkSQrQZfitot tsj UfjYanis #^ ^rr6l Siofd szskiri?d3li>m
mmd ^ngol n^aivu 4s rmsdAStif ffegafStbrs szdm^mraj n^m

Ann podrg a konki^t k*fd^s#Iwt lireii:

Seiiuis ni\ ji k^fd^^t eddJfl n&kunk S4im sike^jjlf meflo(drtr>i - pia

estil&g Vallb Ftfrenc vijgy m^s fjlviis6nli hall vnFdrnit, fdli^Oonxi?

Si^lfon rrekuhk i». 0S/ii1T*iri ividkd rT>eggy5i5de$unk ptifsze mttg
irn^aih^ir6k vatjytir^k benntf hcigy hardverwiiJtymtds nmuKnmx

2 HQgy&n tehei g4pi kdd segits^g^vef zen^tni?
^

B^r mrftdifn alvas^dnk mmden kivM^gi! llVen §yorsao tt-JjusyW
A

, g^ppel 4s fu(l*?r fcighiitfi" wilo&^r m(;'i^ial^]jii .3 Z^ oldtilor.

J. ..Mii fel&rti as nur» hasrf^^thiit6 a RBM utasitAs?"
Ei a li2Q&gys;?erubtt utasitis, AzJ jelenti. hoyy u gip *i^ dlva^^a ttmkr
tMjnne wisn' Ec}yeijk*>ni jj REMARK (m^^gj^gv^^s^ dfiijol si6 tovirth
t^su ^ift mint a jfjlpntesebdl lAt^zjk . Si^Jjegvieli^k " TAtdra h^s^niU
hald Pifdflul tiri \i3n (jgv olysn /sefiial^s progfarnom. amir kuifp
dkm^K iidni vagy csak egyszeri^&n iefjqs.^t€)iil kiv^r^qk - 4 iLi^ltf va-
qyafc ho?^^ hasin^lBTi ut^sltasl korftenL akkor d programsomk koi^
REIWI utasUasokban Eelfhaiom j m;i£tyaraifliomii[ A (ustas^gon klviil

elon ye mSg, tiogy bi;£tosan uy yuri tarjed a- rirogranFTmal ncm kaHi^dik

el mini mondjuk o^^y BIT LET (Vannak ;inmwe hiu alkot6k> akik

egy^2eru?rn cs^ik q Ayvykflt lijilk bis a REM bS l^sd Pr<?gr,ima|^nlar

timu fd^'aiunkat"! £yv^6vjii, d HEfW-rja irtiaid mifwJiin olyan

MmdmmKen vmi a REM nek ygy irrasjk fuftkdiii*! is a fi^T kidii
pifogrsdiQ-tiisoll. ri^ litriW itiajd abtwn ^ taiifoiiyoii sofdh^wfban \^

Msg rtiindig Viilfb Feii levbii&bdf

-.4, Egft^t&rtekazzitti^mugaitapHAsukkal. hQg^tiz 7 Ht-osfiAM

bogy S^f kasnaf nagy&bbra bav^tsiik a gep kapNcttJts^t A^,^

csafiakfizt^tiiffk
"

IS egy dtleft BIT-LET-berj Dr* uqy fusssruk. ehhcz kornoly harriver

beavatkoid&fa lenntj saukj^Hig. tJgyanis yalahcigv mg^p k&\lisnti oFdani
bogy a* egy^is memdfiak Sfszreveigy^k. mikor meryikuk kovi^lki^^^L.

MagukT6l sajnos nen-i |Onn*^npk rit

iTt»nnvt sw 4t& fMagymrorsiSgon^, hoi kAphml6 4&mit tud>'

Si3?jnyiifa Vallnrit^t ravrttunkbart n-^jplent ulaJa,^ nj^ipj^n ^6rdi2/j

Noa B^T'LET urik m^Epdik siflmAbfln koioltuk ri k^ipi^i 1^3 at infof

maGi6ka[ w ZX miaodrjve-tar Tudom^synk iz«rmi Ahogv mey
ifluk 6*/ csak Spoctmtiihoi kapcsoJhaiiS Rraadafiiil nem jj di&ik
van bsnne f Liisd BIT LET 2, IS. tvldnlj

Jfl, fVs M ar4y Lff diii j yo " ^3 cj y 1 1* n 1 Rg n 1 n^. !i 1

Timar Hirorv s2«gKalml tanrfr Eifi k^ta td^unk^ hc>gy kofoljiik

ijZa0 o5 mEkjQpruL*ii&iur 5Pr)i kbdu utasirdskiSsihii^t EiMpzulbetc;
h&gy rtj^hiSny hdniipof* bolbl i^re &ort kofilunk de iiddiiS rf^ 1Ji\rasobuk

hogv %3L^t<itttk be ai Ipflfr tnformatikai Koiporn xdgykoteies Z 00
itoro^af^t



Kinpadon a ZX Spectrum
Volt egy kis Weiem bennunk, hogy a ZX 81
6s a HT School-computer igen magas Mlag-
oszi^lyzaiai ui^n az igaz^n vil^g^lvonalnak

sz6mlt6 g6pekn6l mi lesz? Hajlanddak a sz6-

rosszfvO inkvizi'toraink magasabb osz-

t^lyzatokat is adni? F^letmOnk alaptalannak
bizonyult a ZX Spectrum - jd hirdt igazolva

4.5-OS, szinte hihetetlen Mlageredmdnyt 6rt

ell Ezt l^tva ismSt meg kell fogalmaznunk a
Vailat6 ^ll^spontj^t: nem egym^shoz hason-
lltjuk a g^peket banem azt prdb^ljuk oszt^-

lyozni^ hogy a saj^t kategdriSj^ban, a saj^i

^r^6rt mit nyujt egy-egy mikrosz^mltdg^p.



GYARI ADATOK:

Ar: 100 angolfont (16 Kbyte), rtthon

48 000 Ft korul

129 angolfont {48 Kbyte), itthon 70 000
Ft korul

Csatlakozdsi 1ehet5s6gek: tv-k^szul^k

(szines vagy fekete-feh6r), magnetofon,
printer, 1/0 interface, besz^d szmtetiz^tor,

ZX microdrive

M6ret: 232x143x32 mm
Suly: 555 g

KrNRENDSZER
Az eddig haszn^lt kinjaink itt is bev^ltak,

egv Lijat azonban ism6t ^rdemes volt fel-

venni a listAra: amirfil m^s g^peknel nem-
igen lehet besz^lni, azt ^rdemes a Spectrum-

n^l oszt^lyozni is, ez a szoftver ellcitotts^g

A HT-n^l haszn^lt ujonnan bevezetett kint,

a szervizeliat^st, itt ism6t elhagytuk, k6t ok

mjatt is: mert nines szerviz 6s mert alig

van ra szukseg A Vallatd ki6rt6kel6se koz-

ben 6reztuk m^gis, hogy a Spectrum sok

helyen kil6g a kinrendszer szempontjaib6f,

neh6z osztalyozni! Nam v^letlen ! Ahogyan
a Sinclair konstrukcibju m^s g^pek is kii6g-

nak a vil^g osszes j6l bev^lt, kiforrott konst-

rukci6ju g^pei kozul - ugy feszegeti forra-

dalmi, zseni^lis ujft^saival a mi kinrendsze-

runket is a Spectrum. De ez m^r kiderul a

Vallatdsb6l.

kfn:
net tettOnk egy ki-

^fif^rietet arra, hogy kiilon

|:bszt^lyozzuk a kuifbidi

a hazai ^rat, ism^t

nem sikerult. A kul-

foidivel nines kulono-
aubh baj, a kapott ^tlag-

osztdiyzat muiatja. hogy lenyCigbzflen olcs6

a nyugati pracon. Az itthoni oszt^lyzat prob-

l^m^sabb, els6sorban inkvizltoraink v^r-

m6rs6klet6t6l fugg. Azt mindenki elismerte,

hogy itthon is ez a legolcsdbb, m^r majd-

hogynem forintban is meg^ri az ^r^t, azon-

ban - ism^tlem v6rm6rs6klett(5l fuggOen -

ki v^rlAz(t6nak. ki rabl^snak, ki pedig egy-

szertjen pimaszs^gnak tartja, hogy m^gis

milyen sokba kerul itthon. fgy egyestfil

otosig a sziv^rv^ny minden szin6ben tundb-

kol a Spectrum (^ra). Csak egy a kozos:

mindenki vbros a m^regtOl. ha erre gon-

dol!

2. kin: parif^riAk
m^ris ^rdemes szbt

Ijteni a Spectrum konst-

rtukci6j6r6l. A megszo-
kott meaoid^sok helyett

az alapgep a peri-

f^ri^k is olyan muszaki

otieteket tartalmaznak,

amelVeRrOI m^r az egyetemen tanitj^k a ]b-

vendfi m^rnokoknek, hogy: ,,csak igy ne,

mert lehetetleni" A Smciair c6g gon-

dosan ugyel, hogy a m^sok ^Ital csak dr^g^n

megoldhatb doigokat oics6n ^liitsa ei<5.

Es az ^szbontb az, hogy ezek a berendez6sek

a fizika ^s az egyetemi professzorok sza-

b^lyait felrugva mukodnek! H^t valahogy

igy vagyunk a perif^ri^kkal is. Az alap-

g^phez kbzvetlen csatlakoztat^si lehe-

t(5s^g alig van. Megis a Spectrum az,

amelyhez a legtbbb f6le periMria kaphat6

Egyik inkvizltorunk igy fogalmazott: ,,ma

m^r csak a szoba m6rete hat^rozza meg.

hogy h^ny kieg^szit^s kbthetS a Spectrum-

hoz!" Van saj^t nyomtatbja - igaz, f6mpa-

pfrral dolgozik, de mindbssze 40 Fontba ke-

rul. fg^rik. fesz microdrive" (v^gteleni'tett

szalagos h^tt^rmembria, majdnem floppy*

gyorsas^ggal - l^sd BIT-LET 2.), m^g
olyan 6rults6gek is el6rhet6k, mint a be-

sz^d szint^^iz^tor* vagy k6p digitaliz^lb*.

M6g egy, perif^ri^khoz kapcsol6d6 meg-
fogalmazSs, ami a Sinclair c6g piaci takti-

k^j^ra tal^n a Iegjel|emz6bb: ,,Nevets6ges

ez a nyonntat(5! K6t kotStu szaladg^i benne
osszevissza! De nyomtat!"

3. kin; k«|i«rnyj5|(«z«i^S

^•^'i'-^^S^'^J^*^
el6ny 6s tbbb

^^^^.4^S-=s^SH^SStr^ny Az elfinyok.

J ^ll^^^Hr^^*^* ^ p^nz6rt nagyon

f*/T.P MtrT^^^" grafik^t k6pes csi-

^^^^.I^' S-^
n^fni. Kufon elSny a

programb(5l kezelhet(5

'^"r/^ FLASH* 6s a f^nyes-

s^g*. HAtrSny ^ hat szfn ko^ut h^rom na-

gyon h9Sqnl6. egy karakter po2lci6ban*

mindossze k6t szln haszn^lhat6 6s a kep

et6^Hit^sa lassitja a programfut^st.

4. kin: hang
^ A ZX'ekn6l szokatlan

Sdon, semmi zseni^-

Hfe nines benne. Leg-

^feljebb ennyi: zseni^-

lisan egyszeru. Egy sz6-

iamban, konnyen prog-

ramozhatb. kicsit halk,

iis k^r, hogy a bangsz6r6 atui van. Ennek
ellen^re I6tezik Spectrumra besz6l(5 sakk

program, ami azt mutatja, hogy elsz^nt

programoz6knak nines akad^Iy - irta az

egyik inkvizitor. H^tr^ny, hogy a hang
gener^l^sa tekbti a processzort fgy kozben
semmi m^st nem tud csin^lni.

5. kin : kazettds tdrolds
Valaki fgy fogalmazott:

Jdig k^tszer nem si-

Sfijit programot bevin-

viem. Mind a k6t al-

kalommal az osszekbtfi
' zsin6r hi^nyzott!" Van
persze m^s v6lem6ny

IS, ifosszabb programokkal m^r tbbben bajba

kerultek, de ^Ital^ban mtndenki megbfzha-
tbnak. jbnak tartja.

6. kin : g6pi k6du programozds
.Valaki ezt frta: ,,picit

KSnyzik a monitor*"

rpgy m^sik v6lem6n^

,,ez6rt az ^r6rt moniti

koveteini - illetlens6

A g6pi kbdu progra-

moz^s Iehets6ges, de

kissS tioli^zkes - ez volt a v6lem6nye min-

denkinek. Azonban rbgtbn hozz^tett6k azt

is, amir6l eddig m^s g6pekn6l nem besz6l-

tunk, hogy viszont olcsbn kaphatbk kitunC

forditb programok*. igy tulajdonk6ppen

kbnnyed^n programozhatb g6pi nyelven is.

Mag^tbl 6rthet6d(5, hogy a g6pi k(5diJ prog-

ram is ,,save'"-elhet6.

7. kin: magbizhat^Hig
Van, n6h^ny a gy^rbbi

rfi3r hibSsan kikerult

gi4p. Ami azonban egy-

"sJDr mukodbtt, annak
rrr6g nem volt ideje el-

3mlani. Inkvizitora-

ink kbzu! eddig egy
l^tott haszn^latban eiromlott g6pet. A meg-
bizhatbs^gra is a Sinclair-strat^gia jellemzC:

,,Vannak a g6pben csunya forraszt^sok?

Vannak! De mukbdik! Melegszik? Meleg-
szik. De mukbdik!"

1

a. kin: billantvUvet
' " A 2X 81 legnagyo

itb^jdt husz^rvSg^ssal

aldott^k meg: az olc$6

fblia6rintkez6 megma-
radt, csak van rajta egy
gumt nyombgomb, ami
majdnem olyan. mintha

mozogna. IV16g a komoly billentyuzethez

szokott kezek tulajdonosai is azt vaflj^k,

hogy ,.nem is olyan rosszl" Felt6tlen el6ny-

nek tunik, hogy egy gomb egy teljes utasi-

t^st visz be a programba, emiatt viszont

• beazAdszintatizdtor: olyan szerkentyu. ami a g^p mondanival6jSt ..emben

hangon" kozli, „felolvassa"

• cursor (ejtsd: korszor): a kovatkeziS nyomtatSs vagy adatbevilel helye

a kdpernyfin

• editdlAs: utaslidsok ,.^tszerkeszt^5e". torl^se. kieg^szit^se, modosttasa

• ELSE (ej:sd: elsz): az „IF" felt6teles utasft^s mSslk d^a. az ut^na kovetkezfi

uiasftSs akkor hajt6dik v6gre, ha a felt^tel mm teljesul

• fdnyes86g: a Spactrurmon a kifrt jelek 6s a hdtt^r f^nyess^g^nek kulonbsdge

(kontrasztja) k6tf6le 6rt6kre Allfihat6 be

• FLASH; ugyancsak a Spectrumn^l minden kllrdst villogtalhalunk is ennek
seglts6g6vel

• floppy (-disc): hajl^kony femez. amelyre m^gneses elven adatokat

rogzlthetOnk
^

a fordIt6proflram: olyan program, amely a BASIC pTogramot lefordftia a g6p
sajdt nyelv6re.

• gdpi k6d: a gftp sajAi ,,ny©lve". a BASIC utasft^sokat elfiszor erre fordilja le.

csak azt^n tudja v6grohajtani

• liarakt8r-pozfc(6: egy .,leul6snyi" hely a k^pernyfin (vagy sornyomtatdn)

• k6pdtgitali zAid: az optikai jeleket bft-sorozattd alakrtja h\

• MERGE (ejtsd: nnordzs). olyan utasii^s, arr>elynek segfts6g6vel

u] programot tudunk beolvasni a r6gi kitbrl^se n^lkiil

• monitor: az az ijizemm6d, amelyben g6pi kbdprogramokat lehet bevinni

a g6pbe. azokat ellendriznl

• RENUMBER (ejtsd: rindmber): automatlkus ujrasorszdmoz^s

• SAVE: (ejtsd: sz6jv): olyan parancs, amellyel programokat 6s adatokat

kazettSn vagy mdgneslemezen lehet l^rolni

• SCREEN (ejtsd: szkrfn): olyan fOggvdny (a Sprectrumnil). amely
megadja, hogy a k6perny6 adolt hetyfen milyen karakter h\\

• szintaxia: a programfrfisra vonatkoz6 formai szab^lyok 6sszess6ge



Kinpadon a ZX Spectrum
egy-egy nyonidgomb 6 funkcidt is kezel.

fgy kezdetben a hasznalata igen bonyolult

k^sflbb azonban igen gyors Valaki azt

irta: .,aki vakon tud g^pelni, az megbolon-
dul!" A Sinclair c^g ezt is v^laszolhatn^:

,,Gepelni lehet vakon, de programozni:

szem-telens^g 1"

9. kin: dokumentdci6
.
^VY- ^|j^€bbeJi a kinban. aho-

^^*-f^'"r45H^i?^n eddfg is tettuk,

^ fl^'^^ ^if^lP^^'^ ^ gephez tart026

/l P jSk ^dokumentaciot ertekel-
' ^^^

jQi^ ^2 a Spectrumn^l
azert is nehezebb, mert

foly6iratok. klubok nnu-

kodnek szerte ^ vil^gon, teh^t a gepkonyv
meilett igen sok egyeb publikaci6 is letezik,

Onmagaban a gepkonyv is lenyugoz6,

Okos otiettel az Oxfordi Egyetemet k^rt^k

a gepkonyv megircis^ra, fgy mind peda-

giat, mind szakszerus^gi szemponlbdl
kitun6. Valaki ezt irta: „tanitani kellene'".

A gepkonyv mell^ ofyan demonstr^cids ka-

zettat is adnak, amin a billentyukezeles ta-

nuihat6, ami igazan kedves figyelmesseg.

Egyetlen hi^bja, hogy magyarul m^g nem
iftak meg ugyanezt.

10. kin: editdlas'^

nnyen elsajatithat6 ^s

nveJmes. Hib^ja, hogy
cursor* nem mozgat-

hat6 szabadon es hogy
nincsen Ojrasorsz^mo-

zas. El(5nye viszont az

azonnali szi'ntaktikai*

elienorzes.

11. kin: a gdp programnyelve
V^Jtozatos, konnyen

m Ji j^^yfeiem^ny Persze hibai

^} ^^^f^^^^JIS^^ vannak; hicinyzik az

ELSE utasit^s^. es a

RENUMBER*, vjszort

^t^van ?i a MERGE* e& a SCREENV

t2. klni tsnulKstds^o
Jibben 3 kintian a m^r

nMtett hib^k 6b e\6-

ffok 6ss2egz(5dnek. Ai-

Sban \6\ tanulhat6

y^pnek tartj^k, hasznos

^ a gepkonyv es a hozz^

adott demonstr^ci6s

kazetta; A m^s g^pekhez szokottak nehezen

tanulj^k meg a billentyuzet sok funkci6j^t.

Programozasn^l azonban kffejezett el6ny,

hogy a teljes utasit^skeszlet ^Iland6an ott

I^that6 a billentyukdn, fgy a ritk^bban hasz-

n^lt megold^sok is konnyebben esz6be

jutnak a progarmoz(3nak.

13. kin: »mb«rkdzols^g
Az igen magas ^tlag-

ztSlyzat alatamasztja

rf^f^Qr^^^^^~^Wjfez ^Ital^nos v^lemenyt:

JB II' Wk'"li£L^^^9V0n bar^ts^gos j6-

Wji^^^^JtS^^ sz^g. Ez ism^t a Sine-

lair-strat^gia gyozelme;
egy elegans, huvos an-

gol i^f'tddisa egy hob6 bohems^gaval ke-

vervo.

+1 kkn : szubjc ^tlv v^lemdny
eddigiek aiapj^n

S^y^ltalcin -em meglep6

^ magas ^tiagoszt^lyzat

,.V Kiilonosebb j6stehet-
'^^ sem keH ahhoz,

aniit inkvizi'toraink-

folytatott besz^fge-

t^sekdflf FoszOrtunk- -wnnel magasabb osz-

t^iyzatot egyhamar nemigen fog m^s g^p
kapni. Jobb g^pek persze vannak, de m^gis

ez a kedvenc

!

+2 kin: szoftver elldtottsdg
'A Spectrum m^r el-

Sndott tulajdons^gai-

1 igen aiacsony ^ra-

kovetkezik. hogy az

elmult ev egyik legked-

veltebb gepe iett. Bees-
l^sek szerint az angoi

felhasznal6k 20%-a ezzel a g^ppel dol-

gozik, amf azt jeienti, hogy a legeiterjed-

tebb tipus. Ebbfil kovetkezik, hogy a

Sinclair c^gen kivul m^sok is foglal-

koznak perif^ri^k gycirt^is^val az is, hogy
a programkazett^k, szoftver csomagok leg-

]obban ehhez a tipushoz vAs^rolhatbk. Ez az

elterjedts^g nagyon megnoveli a felhaszn^-

l^s sokoldalus^g^t, mert tal^n 6ppen a

Spectrum lehet majd az a g^p - ameniiyi-

ben m^g nem az - amit a h^ziasszonyok es

a farmerek is megvesznek, Olyan emberek
tehat, akik maguk nem tudnak 6s nam akar-

nak programozni, de hasznaini tudnak a g^-

pet. M^r szinte nevets^ges, de a Sinclair

c^g hirdeti ^rulja a Sinclair programokat

ellop6 programot is

!

K/sse egyoldalunak tunhe t az ofvasdnak a

Vallatd, hiszen afig van benne mds. csak

Sradoz^s a Spectrumrd! es a Sinclair cegroL

Ennek afapj^n tai^n mindenki szaladhatna a

boltba, hogy kar^csonyra beszerezze a szuk-

seges Spectrumokat. Visszatanani senkit nem
akarunk, de a realis ^rt^keleshez 6rdemes
megismetefni a vaiiat6 alapszabily^i: a saj^x

kategdriaj^ban. a sajat ^raert ifyen }6 a

Spectrum. £s meg vaiamitf Inkvizitoraink

magas oszt^lyzatatkkai ierott^k tiszteletuket

a Sinclair cdg ujlt^sah otietes megold^sai

efoit IS. Erre a legjeliemzdbb Tdrok Turuf n6-

hSny mondaiban megfogaimazott szubjektfv

velemenye (ami persze a Spectrum tov^bbi

diesere te is) es amit mi is vailafunk:

..A sz^mit^stechnika nSpszerusheset egye-

dOl^lidan szolg^io ,.cdgecske" szinte dikt^ija

a feiteteleket a nagyoknak. OlcsdsagM nem az

eladhatailan k6szfetek (mini a Texas, vagy

VIC 20 eseteben). hanem a zseni^lis muszaki

megoid^sok eredmenyezfk, A ZX 80-61 gye-

rekbetegsegeit nagyreszt orvosoli^k 6s a kez-

do reteget megcelozva olyan j^t^kszert bo-

cs^jtottak ki, amit felnottd v^lva sem fog el-

dobni tulajdonosa. ink^bb megszciilottk4nr

vedelmezi majd.

"
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B*rk6 Ernfi cimshd^ii o1vas;dTik Mikakat ^rdekra Aiinl^iat ^26 st^hfM

,^Jdmftgsm is Stfiu/str-kedvei^ afkafrnma vagyok, Rtrndeh
keiem s B7 gepkortyif magyar ftyetvu fordif^s^vnL Stbdl
4f fordrfAssboi s£iv^$i^Fi hufdok minden ^rdttkioddnitk ^gy-egy
p4/d^nyr, ^ m^sQi^Hi dij ^ffsnaben. ^zenktviii b^rktnsk srtvffSBrt

s^gftek it gep ..felp^for^s^b^n 'r pi invert moduf: fek^te
Aiitpon tether betCtk^ a kepernyo, a ktm^f&s4fi> Vidso
ktm^net. tfietve ^ tv n vid^o bemenet kiSpft^s^bGn. eitt^f

idk^ietesen QN^simto /esx ^ meg/efvmtett fzoveg. Autorepest
pQfp^net amfimbe van kspcsoN^. automatikusan soroiAttan
vi&zi be ai eppen megttyofnott biitetityOtiHk mtf^fei^M katak-
t^rekat. Ezsk mind befef^rnek az erud&ti datazb^ Bz a sagtt-

s^g diit^ian. de szives&n fog^adok ha$Qnf6kat, fifetve otfBtes
programokat ftendefkerem konyv form^iSbitn a ZX Sf i6t
kvnimenS^H mom tot prograrttftst^javai^ Ss sz4mOS foiyd-

ir^tt&i. pi. €ff4»d. CompulQr Persdniwh. Creative Computing
atb Eiakbdf szivesen adok kdfcsdn, iiietve hasor^fokat en ts

kifrtfsek. Et az an a/^nfatom.

A mastk reafi^^tddn^ j f<ozdk Gdbor ^h^t fei^fftett

BiJ LBT BiirSti Kor {B8KJ. akkor ivvet^zd lagnak otitis

fh'fantkemttt.

Van egy probMmAm ts. A Sinc/^/r ZX 3f-gysf meg iehet oid^ni

a nagy feibont4sit graffk^t nB2 25B ptxei), 1Q0 sz^zaf^kig

s&ftv^r uton. M biztosan tudotn. nuvef NSZK-hai\
hdiz^g^neiiany DM-^rt Aritij^k. Miv^i ennek a metfoid^^^ra
eddig ni^g ftem tudtany ra/anm. Qfydook segJts^g^t kerem^
^kik rendetkeznek veie."

Ime nuSrii. megc+^toU^k iitod \/fill6 Fefsncnek adou v^lasfunk^t

Tat]a a megqldd^t f(iEurk fQlejtkeczen m&g

Bflrkd ErnaLlmd OrofthixB, Munkisdr u. 1 1. 5900

ZX 81 ma a yap nyelvu iTodalom jelan^k meg mvldes^n: (leheL FHs^y

mne e somk nspvifagoi lami^^. mar ielei>Lda \&nm an akTualia}

ai I par I IntormaEikai Ko/pont ki^da^ab/in Ugydncsak naluV Scn^ct-

rumhaz ke&^ull konvv \i kepharc^ immdkend for in B kozalt^

Aiisn). Cimuk: Budapest V . ArariY Jlnas l>. 24.

A BtT~ilET iMir^tj kdrrel kapcsol^itban totjtsen &fdf^kl6dtek. Mf^ly-

itiviisfarok is ork^sziGH ho^jank Voft oly^n oiy^^dnk. aki sfljAi lakdsar

^janFolta f&i Koe/onjuk. do tfeSunk, haqy nem f^ftink be I Igytflofe

52&rkeizl55 diteiTiniiJ- Oncj^l^ Eft a kovelkemti^sl voUunk kei-.ytu f.'r'iHk

^ovonni EJ5?5 sitimyiikbsri ugyants Mfl ndlunk az ELKOf^ gmk
hD^iia5zdta5anflk. Am yg^ gondqiluk, d reki^m@tjka dgy Kivanifl.

hogy ne ko^nljuk cttnukoT talefonsjEamukfll Nri, is fazTunk Kh.

d hus^adik toi*jton ulan ugy dorilQttunk. mi^is jobb \ftsi. h& kozoljuJi

hcil tyheT f>kft lilol^m'. {ffaklafTO^ekembiffBk forduljanak tflh Ti^|rt

^ttkak E^ha! kert lelafqnsz^m pm Budapest I., Attila ut

1013 tel. 1fia-aB2.

Ldu^szi LdsEid Dun^hiirAi^fTtbaf lrt~

„i\Aeg9m ts bo/dog ZX 8f-es tuta^d&nos vsgyok (N&ba n&m
bo/d&g,l Csak j'dl fudok mondanf tsrrdf a kts geprdt £gy. amtf
iti^nyoiok. a/ a /t^fry/d. A multkori BiT-iET-ben ofvastam,
iiogy sitrrff fehet btrni fBit-LET 1. 18, afdal - a sti^rkj Ezzat

k^pcsoiatban tieretnem k^rdeznf. hogy;

Els6 sz^munkban Szekfu Andres kitund iras^val (..ha en rozsa volnek") bocsAzonuk
uTj^ra ezt a rovawnkaL V4nuk, hogy olvasdink bombiznak majd ku)6nv4}em^nyetkkei
kem^nyebbne! kemenyebb megnyiiaikozSsaikkal Nos ugy latszik, a bMors^g

a szdkimondis egyetdre megmaradt az irod&k. oszi^lyiermek falam belul.

lUeive kii olyan rovid fev^l Srkezen hozzSnk, amely. ugy gondoliuk ids itiik

Ezek kozuf /s az egyik minkei bkAi (Nem minden alap nelkul

}

Amikor kozoljuk e kdi lev^i t^nyeg^i, szeretn^nk m^g egyszer olvasdink eml^keze-
t4be idSzni a Nylli i4r alapelven

"

Lapunknak ezen a helyen mindenf^le v^lem^nyt. kulonv^iemenyt. eltenveiem^nyt,
szklsds^ges v4lem4nyi, mag^nv6lem4nyi, vilem^ny'V4lem4nyi szivesen kdzlunk
E roval l^tezese kiz^rdlag olvasdmkon mulik
Jelszavunk. ..felk6n v^femeny. nem v^lem^nyl"

..Orommel vettem kezembe a BIT-LET-el, Ez \6 otiet, de az^rt j6 lenne

ha 0T-r6l HAT-ra is lehetne lepni! Mert n^lunk sok a HA. HA meg-
veszi az OTLET-et, akkor lesz BlT-LET-e. EIS(3sorban nem magamfbl,
hanem di^kjaimr6l beszelek. Egy diciknak NINCS 456 fortntja (ennyi

az Otiel evi elofizetese- a szerk.) - Mar hallom az eHenvet^st, hogy
csoportosan rendeljek meg, de h^t kozos lonak . Ha igazan segfteni

akarnak a szamftastechniksi kultura terjesztes^ben, akkor ezt a t^nyt

figyelembe veszik

M^s A BIT-LET tetszett A kezdfi 6s a sz^mit^stechnik^val ismer-

ked6k szeretnenek tobb \6\ megszerkesziett programot - mintcikat

f^tni Jbmagam, aki ezt m6g az egyetemen nem tanulhattam, a szeg^-

nyes szakirodalom :anufmanyoz^saval .,kinl6dok'". Es bejott: aki

tudja csmaija, aki nem, az tanitja!! F^l ejszakakat toltok az iskolai

sz^mitogepes teremben, hogy a kovetkezfi 6ran ,,ne ^gjek le'" Mert
\6 OTLET a szamitastechnikai alapismeretek tanit^sa, de ,,R0SS2-
LET", hogy az illetekeseknel a sorrend nem vil^gos. De hat most
EZ VAN, eszi nem eszi nem kap mast Azl hiszem, hogy tbbb sz^z

pedagOgus kinl6dik, de szerencs^re vannak koztuk megsz^llottak.

akik ennek ellen^re bnmagukat sem kfm^lve teszik, amit tenm kell!

Sz6val segfts^get rem^lunk a Iapt6l, de ha lehetne olcsbbban.

Horvdthn^ baresi pedagdgus

^ ?liliTAST(CKNItll M ELlEllft 1111 OtCEMIII

.A 8/T-L€T-b^n oha$hai6kkai kHpc^ohtb^ft
n^h^n if kfifg^sTir6m \^$^iewfn j?s^4mh4swhnikit^
r4ben kiai^kuk vIbszAa hefyiet rnsgszuntei^s^r^,

Magam is szerettem voina d ZX il ^s a Commodore 64 gi^pi

magyar nyetvu kezel^si utasfi^satt beszerezni, gondolv^n, hogy ezek-
bol xobb ezer darab iehet az orsz^gban, s bizonySra lefordfton^k mSr,
ftS is (af^ltam a Fotoelekiromk iSZ-nal a ZX 81-6re, 270 ofdal

ira 2240,- Ft (tobb pefd^ny a szekrenyekben hever, men n^luk
ezt a g^pet mSr nem forgalmazz^k), a Commodore 64 -^re a Ra-
movff! (Sorh^z u-s) uzlet^ben. 110 oldai ara 2 500,— Ft {ez ideig

egyiket sem vettem meg)
Meg^nem, hogy a forditas es a nyomiat^s ts penzbe kerui. de talan

m^giscsak tui sok az, hiszen m6s muszaki l^onyveket is ieforditanak,

de a konyvesboltokban nem kerul 100 fonntnal tobbe egyik sem,
vagy talSn miui^n a sz^mitogep ,,szabaddras", fgy a gepkony-
ve is ?

Tal^n 6rdernes volna tobb peid^nyban is kinyomtatm. hogy ne csak
a ,,r^szoruitak", hanem a idma irani csak erdekJodok is elerhes-
s6k, s a ford(16 6s a kiadd is megiafaija a szamit^s6t tobb peldanyra
eiosztoti kisebb haszon melleit is.

A Nyilt t^r oldaihoz hozzafuzncm. hogy tudomasom szennt
a i^nyegesen magasabb erteku gepkocsik behozatalin^l m^r regdia
a sv^jci Automobil Revue arait veszi alapui a Vcimhivatal az 6r-

tSk megailapit^s^nal es nem a szabadpiaa Srakat. ennek aiapjSn
miert nem Iehet ezt a iogikus es reaiis. nemzetkdztleg elismen ^ru-

^ndkei a szSmitdgSpek 6s a CB-radiok escteben ts alkaimazm, tudva.

hogy a v/ISgpsacon ezek a gepkocsi enekenek az otvened vagy szazad-
r^szii sem teszik ki ?

Pint6r J6zsef
gepeszmdrnok

Kamdram



tehift hanffu^keni^srH bfrm Brt f&htft BASIC uiaSi tuSAi^rriii ts

Mi Of tjiitsftassor 4s mt as&mfuggest^ a httngmaga^^

w:a(1«i!S^tf(tus k*Kjv%3 inkvi^iTOfflifik ^hhtin ii2 ugytieri iijljijiryk n cdlijn

Ok ugvflf^fs hangfiak nevesftok ^iX n yolanur ^nvit jQs/env^il csok

FeitEntftrifK neveyhutunk Min^fenesorfe nam fwudt^K. itz^t^ ki

ktji/6 (mutldn etkcidik r^tidrlonul uJii^irj^ ki nnfuJunkn *i iftjoliaM! 1 i

SAVt ph!ri]rK5<5l tidunk ki iHtf a Iv nem skar nicrtf*sjirslolm ok)^t>r

hanggHuk t^tre ^KomLi&kare^Svd. I

30 Slow

16*j|j FASt Stow p^rosT heifva ma& hangot kiipunk

A htjj>@dl tc^iiiiE A SLOW FAST i^Utwuftiiknet ki^l^^ike^B InspiiJ^ySivk

^ fik l^niiuj'n^ Ci^lHib64 BASIC lJtJi1)^!/i^(^}kflI ^^I'lt^a it w^ll^bok k6i^.

hdngoi itftiiunk

ennvif uffdj. dmire'fnilf ennyi helyef iSs nv^lm^la^e^s<^el i$ k^r

ioviJs;7j tiiiizfp n>ii(sa(l4 ;k^i:Cfj6se I* 04^1;? r k^cfu frianyri^ vanatl^^jzik

GOTO 31. aldol

..UgyMttcs^k jt BiT-LST-bert 4>ivsstam. hogy a ZX 8f-re

iehtti RES£T gitmbor sisfi^tni E^en r^got^ tdpfef7g*fk.

M# if IS OS fsb es a f&id kozG egy k±ip<^so/of kQtQk, {ikkor «
afvitifg }f^f6biin flFSFr kapcs^f^ f^&z. ^ gyi^horfath&ff nem

t^llsrfT&li a uojwj ' tgv tiflvflnl? fl kpndemdtisr a RESET tie^

iC«f#rlii«. p»^sA-T'! ki'Y'Ji? iHriHonv^''i=^ 'I'vr.i fnt lnqvelrngpfikt?! lH*^*!»i^ben

A KFtCI sz^ftiTtdgi^p-oktatd csopqrtja. Mini I'lah

l$SO-b^n /tt/ent tnitg ^ iWF^/ kiadas^kban N^m0fhy K^tAimn&k
a bp -i MuriumZsignjund Gfrnnazium tan^rnniik BAS/C f^temet

t]init} kunyve. Ame/ytwk tematikS/at efdzdfvg a tan^rnn kM
ev/olyamti^i (ft^kan maf ,,kfpr6hana '. tB62 fof^sman

atiioigoituk. m^fif iden tayitssstitf fatent meg ii/ vattor^f

..BASfC ksidoknek^ - cimmeL ideif fSttwl aWotgoias kpv^t-

kezetl. kufoftcjs tekmlsuef a HT BAStC fLBVBL iU-r& Ai tij

kanyM nyQifid^b^tt v^n. sjsrstn&nk pj/ef&bb kiiid^nt b&Me
^ffy-^9y pefdanyt vaf^Frienny* kdi^pishaiikaak Mungsutyotm
si^retn^nk, htygy mt^^eiunk n^tm ki^dova/fwi/al^ de hatiiimasi

gondni^k erezmk m dven kfadv^n^ok hianym s^Qr^tnenk

Ommm*^] (u^iddjyk ii/ ilytsn kO^^trisdukt;!. rie ni?ni -ifujc^k ligvi^i a

b^dmildf^t^ptil yyiirttlbk ..[dt^kqriy&d^^i ' dlH|Lkjtli£j^val A KFKl niik -ifMm*

rrvinyunk sififiriT nmr y*iNaikQi!tJfiak i^l iQiragoll u£i*5t\ lifduktf 1u^6dik

kiifJijiak rd5^ kelJ le^yeri ^ konyykiad*i> s riem raniisfhipti f^l a^i

rnmt kantativ Tevijkenv5«9«i'

Meg egyszer
a ZX 81 loaderrdi
BANKO MIKLOSSAL VALO BESZeLGET£SUNK £RDEKES VOLT.
BANKO: — Az elsd sz^motokban kdzolt loader programmal van egy kis
probldma.
BIT-LET: ...hmmm . .hmmm? ...7 (arcJAtdk).
BANKO: - Vannak olyan ZX-ak, amelyeken nem mOkodik.
BIT-LET: - Ta j6 6g ! (ilyet akkor mond az ember, ha iddt akar nyernil)
Sajnos Igy kap^sbdl nem tudjuk megmondani, hogy mi lehet a baj. (rizca)
BANKO: - De 6n tudom!
BIT-LET: (szinlelt meglep6d§s5el 6s klvdncstan) - Tdnyleg?
BANKO: - Megfrjam?
BIT-LET: - Foltdtlenull

A ZX 81 tipusu szSmftdg^pek e\sG sorozatini! sajnos n^hiny hiba lalAlhatb a 8
Kbyte-os ROM tartaimiban
A hibdk hatdsa egyr^szl oti jelentkezik, hogy minden PAUSE utin haszndini kell

a POKE 16437,255 utasitdst kulonben ,,efszdH a rendszer", mSsr^szi bizonyos szimi'-

xisok eredm^ny^ben nagyon durva hiba ad6dik, fgy pi. a PRINT 0.25^^2 parancs
3-1423844-ei ad eredm^nyul, ami meglehetOsen tdvol van a helyes 6rt6ktfll.

A hibSk miatt a SINCLAIR c6g az ujabb gfipekben megv^ltoztatta- a ROM tartalm^t,

6s ez^rt az Ojabb sorozaiu ZX 81 -es gdpekn^l mdr nem jelentkeznek ezek a prob-

Az ui ROM-ot lartalmazd g6peket arr6l ismerhetjuk meg, hogy a PRINT PEEK
54 parancs 136'Ot \r ki a k^pernyfire.
A r4gi ROM-ma( szerell gipek egy r6s26n^f a gySr egy jSrulfikos hardvert ^pitett
a mikroprocesszorra a sz^mitdsi hib^k elkerul6s6re.
Az uj ROM-ot tartalmaz6 g^pek programozdsdndl csak az a kiilonbs^g, hogy a
PAUSE utash^s ut^n nines szuks6g a POKE-ra ha BASiC ben dolgozunk, Olyan
esetekben viszont. amikor g6pi k6du programot haszn^ilunk, feltStleniil figyelembe
kell vennunk az uj 6s a r6gi ROM kozotti kijl6nbs6get. EbbSI ad6dik, hogy aLOADER
program a r^gi ROM mal szerelt g^peken nem mOkbdik. Ezen irgy segithetunk,
hogy a program teg^pel^se ut^n kiadjuk az aldbbi parancsokat. (Azaz sorszflm n^ikul
begipefjuk):

POKE 16538,67
POKE 16586,67

Az Igy megv^ltoztatoU program m^r helyesen fog mukodni, igy rogzitsijk a mag-
n6n IS.

Ha ujsdgb6l vagy konyvbfi! irunk be g^pi k6du progTamot, gondoljunk arra, hogy
az a program eseileg a mSsik ROM lartalm^hoz igazodiki
A legfontosabb eft6r6sek az lij 6s a r6gi ROM tartalma kozott:

OOOO'tbl 0EE9-ig azonos ^
(a szimok 0F20-t<il 1022-ig az ujban a cfmek 3 byte-tal ±
hexa 1046-161 1716-ig az ujban a clmek 4 byte-tal "cS

decimdiisan) 1737-t6l IDEI-ig az ujban a cimek 1 byte-tal ^
1E00-t6l IFFF-ig a karakiertdbl^zal azonos.

Tov^bbi r6szleteket IAN LOGAN: UNDERSTANDING YOUR ZX 81 ROM cimflkony-
v6bOI tudhatunk meg.
fAz 0MlK-b3n hozzaf6fhet6 a fordkisf)

mint ami

tasztikusl)

^Tsaj^tos helyesbit^se



Kbvetkezo szamunk SStS'JJKiS

NYERO NYERp^ NYERO

hjgyanifyen
I j^rnak. P^ldiul

hs] novelhetL

IStn». Jdl
nyes szakT?

tudja csin^lji^

sz^mitogepes ti^

JO OTLET a sz^nnfl

LET", hogy az iWexiH

EZ VAN, eszi nem es2f

pedag6gus kinl6dik. de'
akik ennek ellen^re onmagT!
Sz6val segitseget rem^lunk a 7S

c/me: OTLET Budapesi 1986. Szerkeszid: Angyalosi Liszld. Muv4szeii szerkesztd: Pnbelszky PAL
^^Qimskos Imre. SzakleklOf Bakd Andres. Hirrovai: Z^k Gyorgy. VaUold: Pog^ny Cyorgy-


